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Den norske skolen må bli bedre 
Den norske skolen er i dag en av de beste i verden, og elevene våre leverer gode resultater. Samtidig er 

det mye som ikke er bra nok. 

Eksamen på videregående i dag en merkelig ordning. I VG1 kommer kun 1/5 opp i én eksamen, mens 

alle måtte opp i to året før. For å stille krav til elevene burde man derfor allerede i VG1 ha obligatorisk 

eksamen for alle. 

Ordningen med fremmedspråk fungerer ikke så godt som man skulle ønske. Man begynner for sent 

med språket, og får derfor for lite undervisning. For at elevene skal få mest ut av 

fremmedspråkopplæringen, burde man starte med den allerede på mellomtrinnet. 

Til slutt er det nye generasjonen også den som beveger seg minst og spiser mest usunt. Samtidig får 

man som ung mye feilinformasjon om kropp og helse. Derfor er det viktig at skolen spiller en større 

rolle for opplæringen innenfor feltet. Med bedre og jevnere undervisning i kroppsøving vil man få lære 

om hvordan man i større grad vil kunne bevege seg på en god måte, og lære mer om et sunt kosthold.  

Ved å styrke kvaliteten av mat & helse-faget kan vi også tidlig lære og inspirere elever til å spise 

sunnere og ha en større forståelse for hva et godt kosthold ha å si. Det vil bidra til å forebygge mot 

dårlig kosthold og livsstil tidlig, samt unngå å øke antall timer eller redusere valgfriheten i VGS. 

 

Oslo Unge Høyre vil: 

• Gjøre eksamen i 1. VGS obligatorisk for alle elever. 

• Starte med fremmedspråk på mellomtrinnet. 

• Styrke undervisningen i kroppsøving for å sørge for en bedre og jevnere undervisning.  

• Ha mer teoretisk kroppsøving i skolen. 

• Styrke undervisningen om helse, ernæring og livsstilsykdommer i skolen. 

• Styrke undervisningen i mat & helse for å gi elever en bedre forståelse av kosthold og 

livsstil. 
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